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Vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister 
voor Primair en Voortgezet Onderwijs over bijlesbureaus die misbruik maken 
van ouders (ingezonden 3 november 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Basisscholen waarschuwen voor bijlesbu-
reaus: «Ouders liggen krom terwijl hun kind de lessen niet nodig heeft»» en 
de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Amsterdamse SP-fractie 
over dit bericht?1, 2 

Vraag 2
Zijn er meer steden waar commerciële bijlesbureaus flyers uitdelen – of op 
andere wijze reclame maken – om zo op slinkse wijze ouders onder druk te 
zetten om bijles af te nemen voor hun kind(eren)? 

Vraag 3
Bent u het eens dat de beweging die nu ingezet wordt door commerciële 
bijlesbureaus linea recta ingaat tegen de uitspraak van de Kamer met het 
aannemen van de motie van de leden Westerveld en Kwint over geen 
reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs? Wat heeft 
het kabinet sinds het aannemen van deze motie bijna drie jaar geleden 
concreet gedaan om uitvoering te geven hieraan? En is de situatie nu beter of 
slechter dan toen de motie werd aangenomen?3 

Vraag 4
Hoe staat het met de gesprekken met scholen en gemeenten om onder 
andere het gebruik van commerciële bijlesbureaus te ontmoedigen, reclame 
via scholen te verbieden en gemeente hierbij te betrekken, zoals aangekon-
digd in de brief van 29 juni jl.? Kan de Kamer de uitkomst van deze gesprek-
ken ontvangen voor de begrotingsbehandeling OCW?4 

1 Parool.nl, d.d. 30 mei 2022 Basisscholen waarschuwen voor bijlesbureaus: «Ouders liggen 
krom terwijl hun kind de lessen niet nodig heeft».

2 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11985176/1/Beantwoording_SV_Alberts_
over_commerciële_bijlesbureaus.

3 Kamerstuk 31 293 nr. 507.
4 Kamerstuk 31 293 nr. 633.
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Vraag 5
Vindt u het acceptabel dat iedereen op dit moment bijles mag verzorgen? Zo 
ja, waarom? Zo nee, bent u bereid ook hierover het gesprek aan te gaan en 
strengere eisen te stellen aan mensen die bijles mogen geven naast het 
hebben van een verklaring omtrent gedrag (VOG)? 

Vraag 6
Op welke wijze kunnen scholen en gemeenten nu al de wervingspraktijken 
van commerciële bijlesbureaus inperken of stoppen? 

Vraag 7
Kunt u deze schriftelijke vragen beantwoorden voor de begrotingsbehande-
ling OCW?
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